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DADES GENERALS ARXIU HISTÒRIC DE LA CIUTAT DE BARCELONA 
 

Adreça: carrer Santa Llúcia, 1 08002 Barcelona  

Telèfon: +34 932 562 255 

Correu electrònic: arxiuhistoric@bcn.cat 

Web: barcelona.cat/arxiuhistoric  

 

Horari:  

Sala de Consulta General 

De dilluns a divendres, de 10.00 a 14.00 hores i les tardes de dilluns, dimarts i dijous de 
15.00 a 19.30 hores. Degut a la situació de pandèmia del COVID-19, s'ha de demanar cita 
prèvia. 

Sala de consulta de fons orals 

De dilluns a divendres de 9.30 a 14.00 hores. (amb cita prèvia) 

Sala d'exposicions 

De dilluns a divendres de 9.00 a 19.30 hores. 

Dissabtes de 10 a 19.30 hores 

 

Serveis:  

Consultes de documents: informació i atenció especialitzada a les persones usuàries  en 

les consultes dels fons i la recerca d’informació tant de forma presencial com  no presen-

cial i en línia  a través dels catàlegs.  

Reproducció de documents: obtenció de còpies de la documentació seguint els procedi-

ments i aplicant les tarifes aprovades.  

Visites comentades i tallers per a grups organitzats: realització de visites guiades i tallers 

pedagògics amb l’objectiu de donar a conèixer els fons documentals, les funcions i els ser-

veis de l’AHCB. 

Cessió temporal de documents originals per a exposicions: cessió temporal de docu-

ments per a exposicions a institucions i entitats amb finalitats de divulgació d’acord amb 

els procediments i protocols establers. 

Activitats de difusió: per apropar els fons documentals conservats i divulgar la història de 

la ciutat a la ciutadania, s’impulsen activitats com ara conferències, cursos, jornades i con-

gressos, així com exposicions sobre la història de Barcelona i els seus documents.  

mailto:arxiuhistoric@bcn.cat
http://www.bcn.cat/arxiuhistoric
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/ca/tramit/20200001448
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/ca/tramit/20200001448
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1. PRESENTACIÓ  
 

L’any 2020 ha plantejat un repte sense precedents que ha impactat de ple en l’activitat de l’Arxiu 

Històric de la Ciutat de Barcelona. La pandèmia de la covid-19 ha suposat un problema global i va 

obligar a tancar l’Arxiu des de mitjan març fins a finals de  maig. En aquest context, la nostra 

activitat va passar a fer-se a través del teletreball i la virtualitat. La consulta dels documents, 

durant aquest període, es va facilitar a través dels catàlegs en línia i altres mitjans digitals, i les 

activitats de difusió es van cancel·lar o posposar.  

A partir del mes d’abril es va elaborar un pla de restabliment dels serveis que regulava,  d’acord 

amb les indicacions generals, la prevenció, protecció i organització dels serveis i va permetre, de 

forma progressiva, l’obertura de l’Arxiu a les persones usuàries. La sala de consulta va tornar a 

obrir el 9 de juny amb totes les condicions de seguretat necessàries, el  reajustament dels horaris, 

la limitació de l’aforament, l’increment de la neteja i la ventilació i l’establiment d’un sistema de 

cita prèvia per accedir-hi. 

Degut a la situació, s’ha incrementat molt el nombre de consultes ateses de forma telemàtica i, 

també, l’accés a tots els recursos digitals, com ara el web, els catàlegs en línia, etcètera. En 

aquesta sentit, cal destacar la publicació del web de l’Hemeroteca Digital de l’AHCB, que permet 

consultar i baixar premsa històrica digitalitzada. El web dona accés obert a 300 títols de diaris i 

revistes que en alguns casos només es podien consultar de forma presencial a la sala de consulta.  

En l’àmbit de la difusió, s’ha aprovat el Pla de difusió 2020-2023 de l’Arxiu Històric, en què, a 

partir d’una anàlisi de les actuacions fetes anteriorment i un procés participatiu amb tot el 

personal del centre, s’han proposat accions per materialitzar els propers anys. Cal destacar 

l’exposició “Documents de la Barcelona històrica”, on es mostra la història del Govern municipal 

des dels seus orígens fins a l’establiment de l’Ajuntament democràtic, l’any 1979. També s’ha 

habilitat, a la pàgina principal del web, un espai anomenat “El document del mes”, on de forma 

mensual es presenta un document de l’Arxiu i se n’explica la història i el context. També s’ha 

participat i col·laborat en 17 exposicions organitzades per altres institucions culturals amb el 

préstec de 121 documents.  

Cal destacar l’avenç en el tractament tècnic i la catalogació dels fons documentals, hemerogràfics i 

bibliogràfics per fer-los accessibles. A més, s’ha continuat la tasca de conservació preventiva dels 

documents a fi de prevenir-ne els deterioraments i restaurar-los quan mostraven algun dany. 

Igualment, s’ha continuat amb els projectes de digitalització dels fons i col·leccions de l’Arxiu tant 

per fer-los accessibles a través dels catàlegs en línia com per conservar els originals en les millors 

condicions evitant-ne la manipulació.   

La capacitat d’adaptació del personal de l’Arxiu i la seva implicació i estima vers el patrimoni 

documental conservat ha permès, en aquestes circumstàncies de pandèmia, oferir un servei públic 

de qualitat a totes les persones usuàries i preservar un patrimoni que és de tots els barcelonins.   
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2. L’ARXIU HISTÒRIC DE LA CIUTAT EN XIFRES 

 

Nombre de persones treballadores 

 

 

Volum de fons documentals 

 

 

Nombre de consultes  
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Activitats de difusió 
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3. INGRÉS DE FONS 

3.1. Fons documentals, hemeroteca i biblioteca 

Les donacions i els ingressos per comodat amplien i enriqueixen els dons documentals de 
l’Arxiu Històric gràcies a les aportacions voluntàries que fan els donats. Durant el 2020 
destaquen els ingressos següents:  

- Domènec Ribot  i Martin. Donació d’un cartell de les escoles municipals de Barcelona, obra de 

l’artista Josep Obiols, de l’any 1930. El cartell mostra uns infants que van a l’escola i l’escut de 

Barcelona. Correspon a la campanya duta a terme per l’Ajuntament de la ciutat el 1930, en el 

període de l’anomenada “Dictablanda”, en els mesos de transició entre la dictadura de Primo de 

Rivera i la República, quan es recuperen algunes iniciatives de promoció de l’ensenyament públic 

que havien estat aturades en els anys anteriors.   
- Josep Plana i Borràs. Donació d'un lligall que conté les escriptures  d’una casa situada als 

carrers dels Canvis Nous (antic Canvis Vells), Arenes i Agullers, de dos censals prestats pels 

successors de Ramon de Llano i Chavárri i de Manuel Campañó, i d’un cens radicat en una casa 

del carrer dels Metges, de la ciutat de Barcelona. Es tracta de la documentació demostrativa dels 

drets sobre aquestes propietats, des del 1611 fins a 1889, agrupada en la major part dels casos 

en expedients de documents numerats i indexats. Són 26 documents dels s. XVII-XIX 

- Jordi Casanova i Roca.Donació d’un manuscrit titulat “Recull de coses viscudes l’època de la 

Exposició Universal de Barcelona de 1888”, que conté una cobla popular anomenada La nevada. 

El document, escrit per Ramon Casanova i Costa, es compon de dos folis en format quart i sense 

datar. Aplega unes estrofes que es cantaven pels carrers de Barcelona arran de la nevada 

esdevinguda el febrer de 1887. Alhora inclou notes explicatives sobre el component de crítica a la 

classe política del moment, immersa en la preparació de l'Exposició Universal, però amb una 

ciutat que presenta mancances i queixes quotidianes sobre la brutícia i els carrers sense 

empedrar.  

- Núria Pach. Donació d’un manuscrit original corresponent a l’obra L’ideal d’un romàntic, elaborat 

per l’escriptor Narcís Oller  i incorporat posteriorment a la publicació  De tots colors (1888). 

Aquest conte, amb el qual l’autor va ser premiat al certamen literari de Vallfogona de Riucorb 

(celebrat l’any 1879 amb motiu del tercer centenari del naixement de Francesc Vicenç -rector de 

Vallfogona-), es compon de 35 fulls numerats en format quart. Tot i no estar datat, s’hi inclou una 

anotació realitzada per l’avi de la donant (Pere Pach) on s’indica l’any 1879. 

- Isabel Rodríguez.  Donació de la baralla de naips Barcelona pòquer (1997), formada per 52 

naips, dos comodins i una carta de presentació, en el seu estoig original de plàstic i cartolina.   

Es tracta d'una baralla de cartes de pòquer en la qual cada naip porta una imatge d'un monument 

o espai de la ciutat de Barcelona, inclosos els nous edificis aixecats per als Jocs Olímpics, 

segons aquarel·les de l'artista Josep Opisso. El 7 de trèvols presenta una imatge del pati de la 

Casa de l'Ardiaca. El fabricant és Naipes Comas, amb seu a Barcelona, que l'edita amb motiu del 

200 aniversari de la fundació de l'empresa el 1797.  

- Donació d’un exemplar d'El Ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha, una edició feta per 

l'editorial barcelonina Montaner y Simon. 2 volums any 1970. 

- Donació de la Col·lecció completa de la revista Fanzín Atraccions per part del seu editor  

Xavier Cot Cabane. Editada al barri de Gràcia els anys 1982-1984 i dedicada a la creació 

literària i artística amb la publicació de dibuixos, poesies i altres activitats d’artistes locals. La 

publicació s’acompanyava de l’exposició dels treballs artístics a diversos locals d’oci del 

barri, que eren col·laboradors de la revista. La donació va acompanyada de l’estudi de José 

Lasala Atraccions: 1982-1984: psicosociologia de la percepció. Universitat de Barcelona, 

Facultat de Belles Arts, 1995 i que es troba disponible en format electrònic al catàleg de 

l’hemeroteca. 

- Entre les adquisicions bibliogràfiques volem destacar el llibre Las industrias de la guerra 
de Cataluña a través de la prensa, una monografia que presenta una selecció de notícies 
aparegudes a la premsa entre juliol del 1937 i desembre de 1937 sobre la indústria de 
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guerra. L'obra és probablement un exemplar únic i té il·lustracions i ornamentacions 

acolorides a mà. 

L’Hemeroteca ha ingressat, a més, un total de 2250 exemplars, 945 per compra, 1278 per 
donació i 27 per intercanvi. 

I la Biblioteca  en total 407 obres: 181 són donatius, 207 compra de llibre nou, 16 compra 
de llibre vell i 3 subscripcions. 
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4. TRACTAMENT DOCUMENTAL 

4.1. Tractament tècnic 

Fons Documentals 

Fons Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern (CCAM) 

 Estudi i establiment d’un protocol per a la foliació del Vol. 223 de Registre de de-
liberacions que s’havien de digitalitzar massivament dels anys 1433 a 1714.  

 Tractament, desenvolupament de la sèrie, descripció de  cada UD al programari 
AMB i instal·lació definitiva als dipòsits de 44 volums de la sèrie Registre 
d’ordinacions dels anys 1359 a 1714.  

 Tractament tècnic integral  de la  sèrie  Allotjaments i utensilis amb 19 capses i 17 
volums entre els anys 1715 a 1879: fases d’anàlisi, classificació; descripció pro-
gramari i instal·lació definitiva als dipòsits.  

Fons Institucionals 

 Tractament tècnic d’anàlisi, classificació i descripció UI al programari de 
l’Arxiu Municipal de Barcelona de la Real Junta de Pavellons format per 112 
capses i 31 volums entre els anys 1740 a 1839.  

Fons privats 

 Tractament tècnic integral del fons de la Confraria de Sant Joan i Sant Josep dels 
fusters amb 225 unitats documentals entre els anys 1330 a 1916. Ha consistit en 
classificació i ordenació; alta del fons; descripció al programari i instal·lació definiti-
va als dipòsits. 

 Tractament tècnic integral de 243 Unitats d’instal·lació d’entre els anys 1707 a 1835 
del fon de la Confraria i Gremi de Dauradors i Estofadors 

 Fons s (. 2 UD. Tractament tècnic integra del fons de la Confraria de Sant Onofre 
dels Capsers i Torners formada per 2 unitats documentals entre els anys 1600 a 
1646. 

 Estudi del fons del Diari de Barcelona dels anys 1939 a 2000per tal de verificar si 
formava part del Fons Casa Brusi, empresa editora del Diari de Barcelona. Verifica-
ció de la BBDD existent i elaboració d’una proposta de tria i eliminació.  

 Darrera fase de tractament del fons Albet Bastardes amb 49 capses i 33 carpetes 
d’entre els anys 1871 a 1979. Aquesta fase a consistit en l’aplicació d’un Quadre de 
Classificació genèric pels fons personal i l’alta dels registres al programari.  

 Anàlisi de l’inventari existent del fons Garriga i Roca entre els anys 1841 a 1880  i 
reconversió del mateix en un format compatible amb el programari d’arxius, aplica-
ció del Quadre de Classificació i alta de 445 registres al programari. i alta al progra-
mari de les 445 UD  

 Ordenació i descripció al programari de 300 dibuixos del fons Alfons López i ins-
tal·lació definitiva a dipòsits. 

 Segona fase del tractament tècnic de 40 capses entre els anys 1919 a 1999 del fons 
Jordi Maragall i Noble  entre  consistent en: reordenar e reinstal·lar el fons. Aplicar 



Memòria 2020. Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona 

13 
 

el Quadre de Classificació i descripció al programari d’arxius els registres i per últim, 
identificació de les UD relatives a articles i manuscrits.  

 Valoració de l’ingrés del manuscrit  “L’ideal d’un romàntic” de Narcís Oller . Recerca 
de fonts i estudi del document; Alta de la fitxa descriptiva al programari i actualit-
zació de l’instrument de descripció relatiu al fons Narcís Oller entre els anys 1832 a 
1963. 

 Aplicació del Quadre de Classificació i descripció de 109 unitats documentals textu-
als del fons el Perich. Preparació de la ingesta massiva de les imatges digitalitzades 
i reordenació i reinstal·lació definitiva de les unitats d’instal·lació  al dipòsit. 

 Fons Prudenci Bertrana. Anys 1907-1939. 39 UD. Revisió dels instruments de des-

cripció existents del fons Prudenci Bertrana format per 38 capses dels anys 1907 a 

1939  i aplicació del Quadre de Classificació i l’alta al programari d’arxius.  

 Fons Josep Maria Ribas. Elaboració de la fitxa per l’alta del fons Josep Maria Ribas, 

elaboració de la fitxa descriptiva  i ordenació i instal·lació provisional dels 205 plà-

nols. 

Col·leccions AHCB 

 Revisió de la transcripció de 100 pàgines de la col·lecció Josep Maria Figueres de 
Fons Orals. 

 Transcripció 100 pàgines de la col·lecció Armand de Fluvià i Escorsà 
  Realització  d’un un primer estudi –que inclou un estat de la qüestió-, de les dife-

rents agrupacions  i  tipologies documentals de la col·lecció Efhemera de l’AHCB 
que estan classificades –o susceptibles de ser-ho-, com efèmera Que conserva 
AHCB així com la manera més adient d’efectuar l’alta al programari.   

 Confecció d’una primera proposta d’actualització del quadre de classificació de 
Col·leccions i subcol·leccions de Fons Gràfics de les tipologies documentals identi-
ficades .  

 Primera fase del tractament tècnic consistent en ordenar; numerar; retolar i reubi-
car els àlbums de la col·lecció de Fulls Volanders de l’AHCB.    

  Descripció UD al programari i instal·lació definitiva a dipòsits de la Col.lecció de 
Manuscrits patrimonials. 
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Descripció dels documents  

En primer lloc, remarcar l’important avenç en la descripció  de les unitats documentals 

simples i compostes dels diferents fons i col·leccions de fons documentals  al programari 

de l’AMB. Així durant el 2020 s’han descrit 7133 noves unitats documentals i s’han modi-

ficat 8944, ja sigui per ingesta les imatges digitalitzades ja sigui per completar la descrip-

ció pròpiament dita.    

Fons Consell de Cent  i Ajuntament Modern(CCAM) 

 Consolat de Mar (CCAM- 02.03/1).  Anys 1347-1730.Descripció d’ 11 UD  de sis sè-

ries. 11 UD.  

  Baronies de la Ciutat (CCAM- 02.01/1C.XII).Anys 1300-1830. 24UI. Descriure les 

UD de la sèrie 

 Protocol (CCAM-08/1D.XXI). Anàlisi de l’instrument de descripció existent. Trans-

formació 800  UD   

 Armadas i port ( CCAM-11/1C.VII). Completar la descripció  inicial de les  UD  

d’aquesta sèrie al programari. 

 Deliberacions de Guerra ( CCAM-11/1B.III). Completar la descripció inicial de les 

UD d’aquesta sèrie al programari. 

 Obreria (CCAM- 09/1C.XIV) Catalogació de 6 UI de Llicències d’Obreria (1787-

1800) al programari d’AMB. 

 Actualització de les descripcions de les llicències d’Obreria; condicionament físic i 

reinstal·lació dels documents (anys 1787-1800). Volum: 714 UDC  conservades en 7 

Unitats d’Instal·lació. Aquest objectiu ha estat realitzat amb suport extern, gràcies a 

la contractació de  l’arxivera Maria Martínez .   

- Actualitzar la descripció de 22 sèries del CCAM,   efectuant alta de 79 volums:  
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Codi Sèrie Volum Mesura 

04/1D.XXII  Registre de correspondència 1 Volum 

06.01/1D.XIV Llibres de comptes 2 Volum 

06.02/1H.III Soltes 4 volum 

06.02/1H.VI Rebudes de monedes 4 volum 

06.02/1H.XIII Llibre de les partides de plata per a la 
fàbrica de ralets 

1 Volum 

06.02/1H.XV Manual dels forments 1 Volum 

06.02/1H.XXVI Llibre major de comptes de rals 1 Volum 

06.02/1H.XXI Dates per compte de l'Ajuntament 1 Volum 

06.02/1H.XXII Manual del compte de sanitat i 
dotació 

2 volum 

06.02/1H.XXVII Restes de caixa 2 volum 

06.02/1H.VII Balanços 3 volum 

06.02/1H.VIII Balanç del llibre de pòsits 3 volum 

06.02/1H.IX Dates de la Taula de Canvi 3 Volum 

06.02/1H.XX Credença 3 volum 

07/1D.V Registre de despatxos 11 volum 

10.01/1E.XIII Dietes 3 volum 

10.01/1E.XIV Mercurial 3 volum 

10.01/1E.XVII Compres de blat 3 volum 

10.01/1E.XXII Llibre de farines rebudes pel Pastim 3 volum 

10.01/1E.XXIII Compte i raó del blat rebut dels 
molins 

3 volum 

10.01/1E.XXIV Manual de blats 2 volum 

10.02/1F.I Cauteles de la carn 19 volum 

AHCB3-
334/5D33 

Miquel Garriga i Roca 445 volum 

AHCB3-
305/5D72 

Jordi Maragall i Noble 244 volum 

AHCB3-
22/5D82 

El Perich 109 volum 

TOTAL 876 volum 
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Fons privats 

1. Fons familiars 

 Família Ribas Clascar (AHCB3-562/5D136). Dates extremes: 1380-1897.  Alta del 
fons al programari i descripció de  31 UI 

 Família Saladrigas (AHCB3-563/5D139). Dates extremes: 1391-1925. Alta del fons 
i descripció al programari 7UI. 

 Família de Biure i Margarit (marquesos d’Aguilar). AHCB3-5D140.Dates extre-
mes: 1325-1854. Alta del fons i descripció al programari.46 UI 
 

2. Fons d’empreses i cooperatives 
 Il·lustració Catalana (5D141). Dates extremes 1903-1918.  Alta del fons i descrip-

ció al programari de la UI. 
  

3. Fons personals 
 Fons Apel·les Mestres i Oños (AHCB3-032/5D52). Catalogació de  210  UDS (dibui-

xos) al programari . 

 

Col·leccions AHCB 

 Col·lecció d’ auques (AHCB4-572/C23). Revisió i actualització de l’antic catàleg 

per tal de  donar-ho d’alta al programari. 3500 UDS (auques).El que ha permès la 

ingesta massiva de les imatges digitals del total d’auques.  

 Col·lecció de cartells AHCB. AHCB4-205/C05. Anys 1850-2017. S’han descrit  al 

programari 250 cartells transferits per l’ICUB . 

 Documents gràfics de gran format. S’ha actualitzat la descripció i/o s’ha elaborat 

la descripció de 452 plànols i mapes de gran format per a digitalitzar massiva-

ment 

 Col·lecció de Fulls Volanders (AHCB4-4/C17-5E.II). Descripció de 60 UDC (àl-

bums) al programari. 

 Col·lecció Ronald Fraser (AHCB3-311/5D86).  Revisió i modificació  de 270 unitats 

documentals al programari. 

 

En relació a l’Arxiu de gestió del centre, s’ha desenvolupat la primera fase d’implantació 

del Sistema de gestió documental AIDA, amb la realització al llarg de l’any de 4 reunions 

informatives amb els equips de les diverses seccions, tan pel que fa a la documentació 

electrònica dels directoris de xarxa  com els arxius físics, i l’anàlisi de les sèries que es 

generen des de les diferents dependències. 
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Fons Hemerogràfics 
 

En concret s’ha revisat, reindexat i incorporat al repositori digital el diari El Noticiero 
universal (1888-1940), amb un total de 43.351 imatges 

A més s’han realitzat les tasques següents:  

Catàleg de gestió bibliotecària  

 Catalogació de 129 títols nous i modificació de 1.834 registres per millorar el seu 
contingut.  

 Registre de 33.013 exemplars (inclou exemplars de títols nous i exemplars de 
catalogació retrospectiva de fons històrics). 

 Incorporació de 384 URL noves a enllaços externs. 
 
Catàleg topogràfic 

 Catalogació de 34 títols nous i modificació de 3.907 registres al Catàleg Topogràfic. 
 

Catàleg Compartit de les Universitats de Catalunya 

 Incorporació de 129 títols nous  

 També s’ha gestionat la reclamació de 231 exemplars als proveïdors en no rebre 
els números. 

 

Fons Bibliogràfic 
 

El principal impuls en la catalogació de monografies ha estat envers el fons de llibrets de teatre 

Arlubins,  amb un increment de 1.355 obres. 

 

Catàleg de gestió bibliotecària  

 Catalogació de 1.680 títols nous i modificació de 228 registres per millorar el seu 
contingut.  

 Registre de 1.779 exemplars. 

 Incorporació de 740 URL noves a enllaços externs. 

 Catalogació de 527 autoritats. 

 Catalogació de 17 buidats d'articles de revistes. 
 

Catàleg Compartit de les Universitats de Catalunya 

 Incorporació de 617 títols nous 

Catalogació de la biblioteca de l'Arxiu Fotogràfic 

 S'han catalogat els 25 llibres incorporats a l'AFB  
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4.2. Digitalització 

 

Fons Documentals Pel que fa als projectes de digitalització, s’han obtingut un total de 

372.206 imatges de preservació dels fons i col·leccions següents:  

 

Del fons del Consell de Cent i Ajuntament Modern s’han realitzat 55.517 imatges de la 

sèrie Registre de Deliberacions dels anys 1532 al 1672; 10.235 imatges de la sèrie Ordina-

cions dels anys1359-1651; 362 imatges de la sèrie d’Obreria dels anys 1791 

Del fons de Jaume Perich s’han realitzat 7.871 imatges 

De la col·lecció de Manuscrits patrimonials s’ha obtingut 15.198 imatges; de la col·lecció 

de Mapes i plànols, 428 imatges; 67 imatges de la col·lecció de dibuixos a més també 

s’han digitalitzat 41 testimonis orals de la col·lecció Anna Monjo Omedes, 48 testimonis 

de la col·lecció sobre l’Impacte dels Jocs Olímpics i 27 entrevistes de la col·lecció de testi-

monis del Taller d'Història de Pallejà.  

Fons hemerogràfics i bibliogràfics 

 215.873 imatges del Diario de Barcelona, dels anys 1885-1889, 1965 a 1977. 
 55.500 imatges de la col·lecció de Premsa clandestina i de l’exili. 
 3.696 imatges de diverses revistes i diaris: 
 12.384 imatges de Biblioteca, entre les quals destaquen: 5 opuscles editats a Barcelo-

na el segle XVI, 33 guies urbanes i l’incunable Sermones de tempore et de sanctis, obra 
de Sant Vicent Ferrer. 
 

 
 
 
 
 

Con  
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4.3. Conservació 

S’ha dut a terme controls ambientals i biològics de tots els dipòsits i de la documentació, 
així com les tasques bàsiques de neteja i condicionament sobre 220 unitats del fons do-
cumental, 273 del fons hemerogràfic i 280 del fons bibliogràfic a fi de prevenir-ne el dete-
riorament i facilitar-ne la consulta, a més de 3 caixes de l’Arxiu de gestió. 

Amb el mateix objectiu, s’han pres mesures de protecció respecte a 121 unitats documen-
tals restaurades o amb la realització de proteccions especials per un total de 17 exposici-
ons. També, s’ha procedit a la restauració de 838 documents i la enquadernació de 273 
exemplars de la hemeroteca. 
 

 

Tipologia de documents Restauracions 

Dibuixos 3 
Revistes 4 
Pergamins 131 
Documents 480 
Volums manuscrits 16 
Plànols 61 
Diaris 3 
Llibres 140 

Total 838 
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Imatges de l’abans i el després d’una restauració de l’enquadernació en pergamí del volum 46 de 

Manuscrits municipals. 

 

Imatges de l’abans i el després d’una restauració del bloc de paper infectat del volum 46 de 

Manuscrits municipals. 
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SERVEIS ALS USUARIS 
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5. SERVEIS ALS USUARIS 

5.1. Usuaris i consultes 

 

A partir del juny d'aquest any s'ha procedit a la unificació de les sales de consulta general 
i la de gràfics. Per això han calgut sessions de formació al personal tècnic. Aquesta fusió 
ha possibilitat una ampliació de l'horari de consulta dels documents gràfics als usuaris. 

D'altra banda, degut a la pandèmia de la covid-19 s'ha: 

 reajustat horaris d'atenció als usuaris 

 establert un aforament limitat a 10 persones alhora dins la sala de consulta 

 activat la cita prèvia per tal de garantir aquest aforament 

 intensificat la neteja i ventilacició dels espais de treball i consulta 

 gestionat una "quarantena" dels documents, adequant espais i deixant fora de 
consulta per uns dies els documents consultats 

Per tal de facilitar l'accés a la documentació i a la informació i alhora ajudar a restringir 
desplaçaments dels usuaris, ha estat fomentada la consulta remota de la qual s'ha notat 
un clar increment, hi ha hagut 508 consultes més. 
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Indicadors de les sales de consulta  

 

Usuaris presencials i remots Nombre 

Sala de consulta general 1.652 

Sala de consulta de gràfics  ** 20 

Usuaris remots 1.392 

Total 3.064 

                ** A partir de juny les consultes de Gràfics s’incorporen a la Sala de Consulta General 

 
 

Documents consultats Nombre 

Sala de consulta general 7.227 

Sala de consulta de gràfics ** 1.835 

Consultes remotes 1.392 

Total 10.454 

 

 
 

Documents reproduïts a petició dels usuaris Nombre 

Paper 1.424 

Digital 15.481 

Total 16.905 
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Evolució del nombre d’usuaris 2017-2020                     Consultes per tipus de fons 
 

 
 
 

 
 
 

Nombre de documents consultats per mesos 

 

 
 
 

Documents més consultats a les sales de consulta de l’AHCB 

 

Fons Medieval i Modern Nombre 
 

Documents gràfics Nombre 

Consell de Cent 197  Menús  4 

Consellers 272  Goigs 24 

Documentació Personal 198  Romanços  5 

Manuscrits Patrimonials  126  Catàlegs exposicions 11 

Gremial 168  Ventalls 11 

Total 961  Total 55 
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5.2 Catàlegs en línia de l’AHCB 

 

L’AHCB té dos catàleg en línia. Un per la documentació d’Arxiu (textual, gràfic, audiovisu-
al, etc.) i l’altre per la Biblioteca i l’Hemeroteca. A més, des del més d’abril es compta amb 
l’Hemeroteca digital.  

Actualment pel que fa a la Biblioteca i l’Hemeroteca són consultables a text complet al 
catàleg en línia 12.191 registres dels 132.864 catalogats, i el catàleg en línia de l’Arxiu 
permet l’accés a 58.409  dels quals 19650  tenen imatges associades. 

Les consultes al catàleg en línia (Opac web) de la Biblioteca i l’Hemeroteca han estat: 
118.971. 

              

Nombre de registres consultables en línia 

 
Hemeroteca digital de l’AHCB 
 
Durant el mes de març de 2020 s’ha publicat la web Hemeroteca digital de l’Arxiu Històric 
de la Ciutat de Barcelona, el nostre portal de premsa històrica digitalitzada. 
Les dades de publicacions disponibles i nombre d’exemplars i de pàgines són: 

 
Les dades dels usuaris i consultes realitzades de març a desembre són: 
 

Visites (usuaris) Pàgines visitades Durada mitjana 
de la visita 

Origen del tràfic 

14.992 
(visitants únics IPs = 
7.444) 

589.641 0:13:01 Directe: 68% 
Referència: 14% 

Xarxes socials i cercadors: 
18% 

Catàlegs en línia de l’AHCB Nombre de registres Registres amb imatges 

Catàleg en línia Biblioteca i Hemeroteca 132.864 12.191 

Catàleg en línia Arxiu 58.409   19.650 

Total 191.273 31.841 

Hemeroteca digital de l’AHCB 
2020 

Nombre de tí-
tols 

Nombre 
d’exemplars 

Nombre de 
pàgines 
digitalitzades 

Hemeroteca digital  300 70.515 985.404 
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L’Arxiu col·labora a més a diferents portals d’altres institucions: 

 ARCA - Arxiu de revistes catalanes antigues. Hemeroteca digital, que dona accés a 
col·leccions completes de diaris i revistes representatives dins la cultura i la socie-
tat catalana que han deixat de publicar-se al llarg de la història. El número de títols 
que consten de l’Arxiu és de 97 

 CCUC - Catàleg Col·lectiu de les Universitats Catalanes. Catàleg col·lectiu que dona 
accés a documents conservats per les universitats catalanes a més de 160 biblioteques 

 RACO - Revistes amb accés obert. Repositori cooperatiu, des del qual pots consultar els 
articles de revistes editades dins de l'àmbit d'una institució científica, cultural o erudita 
catalana. L’AHCB  i participa mitjançant la revista Barcelona Quaderns d’Història amb la 
consulta de 13.863  pàgines  
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ACTIVITATS DE DIFUSIÓ 
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6. ACTIVITATS DE DIFUSIÓ 

6.1. Exposicions 

Temporals  

L’Arxiu presenta els seus documents a través d’exposicions organitzades al vestíbul de la 
Casa de l’Ardiaca. Les exposicions temporals serveixen per presentar la riquesa i diversitat 
dels nostres fons documentals a la ciutadania. Aquest any hem tingut dues exposicions i 
una coorganitzada amb el Born Centre de Cultura i Memòria. 

Una mà de cartes. La Col·lecció de naips de l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona 
(1529-1988), del 6 de juny de 2019 al 31 de març de 2020. Prorrogada fins al 14 de maig 

del 2020. Comissariada per Paloma Sánchez i Esther Sarrà. S’han exposat 34 baralles 
històriques així com gravats i d’altres documents originals exposats i 10.624 visitants. 
(El mes de març no es va comptabilitzar pel covid-19) 

Perich 1941-1995. Humor amb ulls de gat, organitzada conjuntament amb El Born Cen-
tre de Cultura i Memòria a, del 5 de març fins al 10 de gener de 2021. Comissariada 
per Jaume Capdevila (KAP)  l’exposició és una mostra de dibuixos del fons personal de 
Jaume Perich dipositat a l’AHCB i 9.939 visitants. 

Documents de la Barcelona històrica, del 19 de novembre de 2020 al 10 d’abril de 
2021. Comissariada per Dani Venteo.  Es presenta una selecció de documents  conser-
vats a l’Arxiu Històric de la Ciutat en forma d’originals, còpies o facsímils, que 
il·lustren segles d’història de la ciutat, des de la creació del Govern municipal l’any 
1249 fins al restabliment de l’Ajuntament democràtic el 1979 i 2.876 visitants. 
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Exposicions virtuals i recursos digitals 

 
Títols exposicions virtuals Pàg. Visitades Visitants 

Cu-Cut! Sàtira política en temps trasbalsats, 1902-1912 1.477 288 

Barcelona a mà. Guies urbanes 1776-2004 811 299 

Després d’Utrecht. Una Barcelona sentenciada, 1713-1714 521 117 

Menjar a Barcelona. Un segle de menús 1880-1980 516 212 

Barcelona, darrera mirada  ** 10.154 8.377 

Rúbriques de Bruniquer 5.928 2.465 

Total 19.407 11.758 
**falten dades de gener de Barcelona Darrera Mirada 

 

 

 

 

Préstec de documents per exposicions 

Aquest any s’ha produït un augment en el nombre de préstec de documents originals en 
relació a anys anteriors, encara i el tancament durant mesos dels museus per la COVID-19. 
L’Arxiu ha col·laborat amb el préstec de 121 documents per a 17 exposicions temporals 
organitzades per altres institucions culturals de les quals destaquem les següents:  

El gabinet òptic de Francesc Dalmau. Art, ciència i espectacle ala Barcelona del segle XIX. 
Museu del Cinema-Col·lecció Tomàs Mallol de Girona, 15 d’octubre de 2019- 13 de se-

tembre de 2020 (6 documents). 

Barcelona, 1979. La democràcia des dels barris, diferents seus de 

l’Arxiu Municipal, 5 de setembre de 2019-17 de gener de 2020 (19 

documents 

Sala Aixelà. La  Virreina Centre de la Imatge, 22 de novembre de 

2019- 23 de febrer de 2020 (6 documents) 

 

http://www.bcn.cat/cu-cut/
http://www.bcn.cat/barcelona-a-ma/ct/
http://www.bcn.cat/despres-utrecht/
http://arxiuhistoric.bcn.cat/menjarbcn/
https://youtu.be/JwgxobD8i1c
https://www.facebook.com/bcnarxiumunicipal/videos/724903781265475/
https://ajuntament.barcelona.cat/lavirreina/es/exposicions/sala-aixela/408
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 Gràfica anarquista. Fotografia i revolució social, 

1936-1939. Arxiu Fotogràfic de Barcelona, no-

vembre de 2019-finals maig 2020 (15 docu-

ments)  

Barcelona, 1249-1516. L’eclosió d’una capital 

mediterrània, Museu d’Història de Barcelona, 

20 de març de 2019-20 de gener de 2020 (22 documents) 

Barcelona Flashback  Museu d’Història de Barcelona, 16 de juliol de 2020-16 gener 2021. 

(4 documents) 

Modest Urgell, més enllà de l’horitzó. Museu d’Art de Girona, 19 de desembre de 2019-27 
de setembre de 2020 (5 documents) 

Òpera. Passió, poder i política. CaixaForum de Madrid, 25 d’abril-

11 d’agost de 2019 i CaixaForum de Barcelona, 17 de setembre de 

2019-26 de gener de 2020. (3 documents) 

Dones a les ones, Museu d’Història de Catalunya, 15 d’octubre 

2020-28 de febrer 2021 (7 documents) 

RE-ENACTMENT. Lilly Reich’s work occupies 

the Barcelona Pavillion.  La Fundació Mies van der Rohe, 5 març-15 

juliol de 2020 (1 document) 

Días de Ira. Helios Gómez, La Virreina Centre de la Imatge, 5 no-

vembre 2020  -7 de febrer de 2021 (3 documents) 

Un viatge fotogràfic. La construcció del Poble Espanyol. 1927-

1928, L’Arxiu Fotogràfic  de Barcelona, 10 de novembre 2020-25 

d’abril de 2021 (6 documents) 

El Comissariat de Propaganda de 
la Generalitat de Catalunya du-
rant la Guerra Civil. Al Palau Robert,  2 de novembre de 
2020 al 5 d’abril de 2021 (5 documents) 

 

Decòrum. Vestir la casa per a l’ocasió.  El Museu Tèxtil de 
Terrassa, 16 de juliol de 2020-28 de febrer de 2021 (8 documents) 

 El llibre a Catalunya en temps del Modernisme. Museu de Maricel de Sitges, 8 d’octubre 
de 2020-23 d’abril de 2021 (6 documents) 

 
La transició per Carlos Bosch. El Palau Robert, 8 setembre-1 novembre 2020 (2 docu-
ments) 
 
 Udjat. L’exotisme neo-egipci a Barcelona.  El Museu Etnològic i de Cultures del Mon,  15 
desembre 2020-15 juny de 2021 (3 documents)  

http://ajuntament.barcelona.cat/arxiufotografic/virtuals/grafica-anarquista-fotografia-i-revolucio-social-1936-1939
http://ajuntament.barcelona.cat/arxiufotografic/virtuals/grafica-anarquista-fotografia-i-revolucio-social-1936-1939
https://ajuntament.barcelona.cat/museuhistoria/ca/barcelona-1249-1516-leclosio-duna-capital-mediterrania
https://ajuntament.barcelona.cat/museuhistoria/ca/barcelona-1249-1516-leclosio-duna-capital-mediterrania
https://museuart.com/modest-urgell-mes-enlla-de-lhoritzo/
https://caixaforum.es/es/barcelona/p/opera-pasion-poder-y-politica_a879505
https://www.mhcat.cat/exposicions/exposicions_en_curs/dones_a_les_ones
https://miesbcn.com/ca/calendari/re-enactment-lilly-reichs-work-occupies-the-barcelona-pavilion/
https://miesbcn.com/ca/calendari/re-enactment-lilly-reichs-work-occupies-the-barcelona-pavilion/
https://ajuntament.barcelona.cat/lavirreina/sites/default/files/2020-11/pdm%20helios%20WEB%20ES.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/arxiumunicipal/arxiufotografic/ca/noticia/propera-exposicio-un-viatge-fotografic-la-construccio-del-poble-espanyol_999090
https://ajuntament.barcelona.cat/arxiumunicipal/arxiufotografic/ca/noticia/propera-exposicio-un-viatge-fotografic-la-construccio-del-poble-espanyol_999090
http://palaurobert.gencat.cat/ca/exposicions/sala1/2020/ComisariatPropaganda/
http://palaurobert.gencat.cat/ca/exposicions/sala1/2020/ComisariatPropaganda/
http://palaurobert.gencat.cat/ca/exposicions/sala1/2020/ComisariatPropaganda/
https://cdmt.cat/exposicions-generals/
https://museusdesitges.cat/ca/exposicions/el-llibre-catala-en-temps-del-modernisme
http://palaurobert.gencat.cat/es/exposicions/sala4/2020/CarlosBosch/
https://www.barcelona.cat/museu-etnologic-culturesmon/montjuic/ca/udjat-l%E2%80%99exotisme-de-l%E2%80%99antic-egipte-barcelona
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6.2. Visites a l’AHCB 

 

Una de les eines de difusió i coneixement dels 
fons i les tasques que realitza l’AHCB són les 
visites en les seves diverses modalitats. Durant 
el 2020, 71 persones han visitat les 
dependències de l’Arxiu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3. Activitats educatives 

Habitualment s’organitzen visites i classes pràctiques amb grups reduïts d’alumnat 
per treballar amb documents originals sobre temàtiques prèviament concretades amb 
el professorat.  

Durant el 2020 s’han realitzat 2 sessions amb un total de 23 alumnes.  
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6.4. Cursos, jornades i congressos 

 
La història oral com a mitjà per reconstruir el passat proper 
Coordinadora: Laura Benadiba 
Dates: 27 de gener, 3 de febrer, 11 de febrer i 12 de febrer  de 2020 
Assistents: 34 

  

  
  

 

6.5. Publicacions 

L’Arxiu Històric de la Ciutat ha publicat  

La Rosa de Foc. Obrerisme i moviments sindicals a Barcelona 1909-1936 corresponent al 
número 26 de la col·lecció Barcelona Quaderns d’Història, a partir del curs organitzat  l’any 
2019, sobre història de l’obrerisme i del moviment sindical a Barcelona durant el primer 
terç del segle XX. S’ha editat en versió digital i es pot consultar íntegrament a través de la 
web de l’Arxiu i del repositori RACÓ.  

https://ajuntament.barcelona.cat/arxiumunicipal/arxiuhistoric/sites/default/files/triptic_curs_rosa_de_foc_.pdf


Memòria 2020. Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona 

33 
 

 Llibre Un abric verd Penicil·lia L’obra és un llibre inèdit de l’escriptor, dibuixant i hu-
morista català Jaume Perich (Barcelona 1941-1995), vagament autobiogràfic, sobre 
l’educació franquista en un col·legi de capellans, editat per Jaume Capdevila (Kap) i 
publicat per l’Ajuntament de Barcelona i Angle Editorial.  

 

 

 

       

6.6. Presentacions 

 Jaume Capdevila (KAP) Un abric verd penicil·lina. Presentat el 25 de febrer, amb 87 
assistents. 
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6.7 Enregistrament a espais de l’AHCB 

-Producció d’un documental sobre la història de l’antiga presó de dones de Trinitat Vella 
dins del projecte sobre la memòria veïnal al barri de la Trinitat Vella en el marc del Pla de 
Barris de l'Ajuntament de Barcelona. La seva emissió està prevista pel març del 2021. 

-Audiovisual divulgatiu de la productora  Karavan per a l’assignatura Història Moderna del 
Grau d’Història, Història de l’Art i Geografia (UdL-UOC) de caràcter intern per a la universi-
tat realitzat al gener de 2020. 

-El llegat de Perich amb una entrevista a Jaume Capdevila-Kap, una producció de BTV 
emesa l‘1 d’octubre al programa “Va passar aquí“. 

- Dibuixant, antifranquista, humorista...’’Les set vides del Perich’’ dirigit per Pau Riera de 
Juan, una producció de TV3. Emès el 26 de gener de 2021 al programa “Sense Ficció”. 

 

Resum d’activitats de difusió Sessions Assistents 

Visites 4 50 

Exposicions 2 13.500 * 

Activitats educatives 3 48 

Cursos, Jornades i Congressos 1 34 

Presentacions 2 181 

Total  13.813 

    *dels mesos de gener, febrer i desembre 
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7. COMUNICACIÓ I RELACIONS EXTERNES 

7.1. Comunicació 

L’AHCB impulsa campanyes de comunicació específiques per a les seves activitats de 
difusió  captar nous públics i donar a conèixer l’Arxiu i els seus fons documentals. 

S’han incorporat 40 nous registres a la llista de distribució per correu electrònic, el total 
de registres és de 837. 

Material gràfic 

 Fulletons: 7.500 unitats del llibret de les activitats (1.500 unitats encartades al  
Diari Ara)  per a l’exposició Perich 1941-1995. Humor amb ulls de gat. 

 Cartells: 1.000  unitats per a l’exposició Perich 1941-1995. Humor amb ulls de 
gat  

 Banderoles: 300 unitats per a l’exposició Perich 1941-1995. Humor amb ulls de 
gat i 202 unitats per a l’exposició  Documents de la Barcelona històrica. 

 Roll-ups: 5 unitats per a l’exposició Perich 1941-1995. Humor amb ulls de gat. 
 Productes de merchandising : 1.000 unitats de bosses i 1.000 unitats de xapes 

per a l’exposició Perich 1941-1995. Humor amb ulls de gat . 
 Anuncis a les pantalles de les següents activitats:  

- De les exposicions Una mà de cartes i  La Col·lecció de naips de l’Arxiu Histò-
ric de la Ciutat de Barcelona (1529-1988), així com les visites comentades 
de les mateixes. 

-  Perich 1941-1995. Humor amb ulls de gat i el col·loqui  Perich & Co. Sàtira 
d’humor d’abans i d’ara 

- L’exposició Documents de la Barcelona històrica,  
- La Nit dels Museus, la campanya Museus diumenge tarda, la presentació de 

la publicació Un abric verd penicil·lina, i la primera circular del XVII Congrés 
d’història de Barcelona Salut i ciutadania. 
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Pàgina web de l’AHCB 

barcelona.cat/arxiuhistoric 
 

 

 
 

Indicadors  2016 2017 2018 2019 2020 

Número de visites 30.834 31.145 30.242 32.298 45.873 

Pàgines visualitzades 92.093 100.363 75.600 80.119 116.121 

 

 

 

 

Publicacions a xarxes socials 

L’AHCB participa en les xarxes socials de l’Arxiu Municipal de Barcelona, que compta amb un 
total de 8.484 seguidors a Facebook i 3.431 a Twitter. A Facebook l’AHCB ha participat amb 
87 post, 101 a Twiter i 1 a l’ Instagram de Cultura.  

A més, compta amb 16 entrades a Viquipèdia en català amb 5.082 visualitzacions totals i 15 
entrades en castellà amb 8.542. 

 

Resum dades accés Internet Visitants Pàgines visualitzades 

Pàgina web AHCB 45.873 116.121 

Exposicions virtuals i recursos digitals 11.758 19.407 

Streaming  Perich&Co 94  

Total   

https://ajuntament.barcelona.cat/arxiumunicipal/arxiuhistoric/ca
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Presència als mitjans 

Les activitats més destacades als mitjans han estat la presentació del llibre Un abric verd de 
penicil·lina de Jaume Perich, l’exposició Perich 1941-1995 Humor amb ulls de gat, organitza-
da en cooproducció entre El Born CCM i l’Arxiu Històric de la Ciutat i l’exposició  Documents 
de la Barcelona històrica. S’han fet entrevistes i notícies per als mitjans següents: BTV, Onda 
Cero, El Periódico, La Vanguardia, El País, diari Ara, nuvol.com, elpuntavui,cat, diaridegiro-
na,cat, elnacional.cat, europapress.es, catalunyapress,cat, efe.com, regio7.cat, elmon.cat, 
m’agradacatalunya.cat, temps arts.cat, guidelocio.com, timeuout.cat, frenteviñetista.com, 
gaudirlacultura.com, primacia.org, gatperich.org, twnews.es, laDada.com, racocatala.cat, 
acn.cat, Carrer155,  sindicatperiodistes.cat, laxarxa.cat, vilaweb.cat, bonart.cat 

 

Canals Nombre de Referències 

Televisió 9 

Ràdio 10 

Premsa escrita 35 

Premsa digital 23 

Revistes 1 

Revistes digitals 13 

Newletters 7 

Total 98 

 

7.2. Col·laboracions i relacions externes   

Conveni de col·laboració amb la Biblioteca de Catalunya per dur a terme el portal ARCA 
(Arxius de Revistes Catalanes Antigues. (2020-2024) 

Beques Montserrat Roig a l’Arxiu 

Les beques Montserrat Roig les crea l'Ajuntament de Barcelona per pal·liar la 
falta d'ajudes directes als creadors literaris i donar suport a projectes relacio-
nats amb la capital catalana.  
 

Beneficiari de la beca:  

Ricard Ruiz Garzon. Escriptor, professor de l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu Barce-

lonès octubre 2020 

 
Participació al III Congreso Iberoamericano del mueble2020-2021 (Àngels Bus-
quets).  
Fase telemàtica:  del 16 al 19 de setembre de 2020 . Presentació enregistrada 
a través de la plataforma LOOM simultàniament amb la projecció d’un Power 
Point. 
Participació virtual a través de les taules de debat a través de ZOOM. 
Entrega de la comunicació de 12.000 paraules, 11 imatges i autoritzacions de 
publicació a través de la web de Res mobilis. 
Fase presencial : del 28 al 30 de maig de 2021.   
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8. RECURSOS 

8.1. Recursos Humans 

 
Plantilla de l’AHCB 2019 2020 

Tècnics superiors 10 12 

Tècnics mitjans 11 7 

Administratius 3 5 

Aux. Administratius 3 3 

Total 27 27 

 

Plantilla per sexe 2020 

Homes 7 

Dones 20 

Total 27 

 
 
Convenis de pràctiques 

L’AHCB rep estudiants en pràctiques procedents de diversos nivells educatius i espe-
cialitats a fi que desenvolupin pràctiques professionals.  

En total s’ha rebut una  estudiant del Màster de Gestió del Patrimoni Cultural:  Lorena 
Maeso Blanco, 300 h del 02 de desembre de 2019 al 24 de març de 2020  (per la situació de 
pandèmia que pateix Catalunya i la resta del món no va poder finalitzar en la data prevista 30 
d’abril de 2020). 

 
Formació del personal 

 Sessió de riscos psicolaborals. ICUB. Museu d'Història de la Ciutat. 20 gener 2020.  
1,30 hores. Participants: 4 

 Curs  Introducción a la caligrafía y paleografía en archivos hispanos medievales. 

Org. Universidad Carlos III de Madrid. Del 18 de març al 30 de juny.  Online. 

Participants: 1 

• Webinar Gestió de documents amb Office 365. Org. Associació d'Arxivers. 26 març. 

Online. 1 hora. Participants: 2 

• Webinar La gestión integral de documentación en fase de archivo. Org. ODILO. 31 

març. Online. Participants: 1 

• Curs  Prevenció de riscos laboralsa les oficines. Entorn virtual d'aprenentatge. 

Ajuntament de Barcelona. Formació virtual. Març. 4 hores. Participants: 12 

• Webinar Culture from home. Org. Europeana. 2 abril 2020. Online. 1 hora. 

Participants: 2 

• Webinar Dé visibilidad a su biblioteca mediante WorldCat.org.  Org. OCLC. 16 abril. 

Online. Participants: 1 
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• Webinar Herramientas para apoyar a sus usuarios. Org. OCLC. 22 abril. Online. 

Participants: 1 

• MOOC De l’administració en paper a l’administració digital. l'Escola d'Administració 

Pública de la Generalitat de Catalunya. Juny. 10 hores. Participant: 1 

 Prevenció de l'assetjament sexual i per raó de sexe (Entorn Virtual d'Aprenentatge). 
). Ajuntament de Barcelona. Formació virtual. 25 de novembre. 2 hores. 
Participants: 5 

 Intensiu digital experiències col·laboratives amb fons i col·leccions digitals. 
Universitat de Barcelona. Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals. Formació 
virtual. 17 juny 2020.  5 hores. Participants: 1. 

 Contractes del Sector Públic. Actualitzat amb la llei 9/2017(Entorn Virtual d'Apren-
entatge). Org. l'Ajuntament de Barcelona; de l'11 de maig -14 juliol. Online. 35 ho-
res. Participant: 1 

• Curs Covid 19: mesures de prevenció i protecció a la feina. Entorn Virtual 

d'Aprenentatge. Setembre-novembre.  Online. 2 hores. Participants: 12 

 Curs Procedències: les marques de propietat del llibre antic. Org. Facultat 

d'Informació i Mitjans Audiovisuals (UB). 15 octubre i 22 d'octubre del 2020. 

Online. 8 hores.  Participants: 1  

 Sessió virtual sobre digitalització – Consorci de Biblioteques Universitàries de 
Catalunya CBUC. Formació virtual. 4 novembre. 4 hores. Participants: 1 

 XIè Laboratori d’arxius municipals “De la digitalització al servei digital”. Direcció 
General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya, l’Oficina de 
Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona, l’Arxiu Municipal de Barcelona i 
l’Associació d’Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya. LAM 2020, 19 i 20 de 
novembre 2020. Formació virtual. 8 hores. Participants: 3 

• Seminari Arxius eclesiàstics: nous reptes per a memòries antigues. Org. Associació 

d'Arxivers. 27 novembre. Online. 3 hores. Participants: 3 

• Màster d'Arxivística. Org. Universidad Carlos III. curs 2020-21.  Online.  Participant: 

1 

 

Participacions del personal de l’Arxiu 

 Àngels Busquests, ha participat al III Congreso Iberoamericano del mueble 2020-
2021 amb la ponència titulada: Madera i oficios de la madera en Barcelona. Guia 
de fondos del Archivo Histórico para su estudio. 

 
 

 
 
 
 
 
 



Memòria 2020. Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona 

43 
 

Relació de personal durant el 2020 
 

Direcció 
Núria Bosom   
 
Administració 
Albert Gil (responsable del servei) 
Manteniment 
Ferran Calvo 
 

Programes Púbics 
Esteve Barandica (responsable del servei, fins 
setembre 2020) 
Inma Nuño (responsable de comunicació) 
M. José Gonzalvo 
 

Departament de fons i col·leccions  
Cap de departament 
Gemma Subirà (a partir de novembre) 
 
Restauració i conservació 
Gemma Valls (responsable del servei) 
 

Digitalització i noves tecnologies 
Alicia Torres (responsable del servei) 
 
Fons documentals  
Glòria Mora i Cruanyes  (responsable de sec-
ció) 
Oriol Calvet 
Carme Muntaner  
Santi Barjau 
Àngels Busquets 
Laura Fortuny 
Mercè Lázaro 
Elisa Regueiro 
Jordi Serchs  (des de juliol de 2019) 
Carme Planas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Hemeroteca  
Elisa Cano (responsable de secció) 
Sandra Valentín  
Consol Sánchez  
Manel Alfaro 
 
 
Biblioteca- Sala de consulta   
Àngels Solà (responsable de secció) 
Inés Nieto 
Maria Messeguer  
Patricia Jacas 
Mònica Callejón 
 

Equips externs 

Auxiliars sala de consulta: ISM S.L de ge-
ner a desembre de 2020 
Reproducció documents: DINSER. Servicios 
Informáticos, SL 
Seguretat: Grupo Control Empresa de Se-
guridad  
Neteja: SERVEIS INTEGRALS MANTENIMENT RUBATEC 
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8.2. Pressupost 

 
Pressupost de despesa 

 

Despeses per capítol 
Personal (capítol 1) 1.124980,33€ 

Despeses corrents (capítol II) 735.341,09€ 

Transferències (capítol IV a capítol II) 9.000,00€ 

Inversions (capítol VI) 14.004,67€ 

Total  1.869.321,42 € 

 

Distribució per programes (capítol 2)    

Fons i Col·leccions 163.698,51€ 
Restauració documentació 66.865,43€ 

Material restauració 13.672,60€ 

Digitalització 60.381,88€ 

Compra bibliografia i subscripcions hemeroteca 6.665,39€ 

Altres  12.606,39€ 

Programes Públics 132.926,85€ 
 jornades cursos i exposicions 87.637,844€ 

 Congrés 10.798,65€ 

Publicacions 12.595,27€ 

Manteniment web 17.968.50€ 

Altres 3.926,39€ 

General 438.440,73€ 
Neteja 126.069,46€ 
Vigilància 178.894,38€ 

Manteniments i reparació armaris compactus 37.055,04€ 

Assegurances 881,18€ 

Serveis auxiliar de sala  44.054,47€ 

Serveis reprografia peticions usuaris 48.303,80€ 

Subministraments 2.499,09 

Bestreta 275,00€ 

Altres 4.190,13€ 

Total 735.066,09 € 

 

Pressupost d’ingressos 

 

Ingressos (capítol 3) 4.040,67€ 

Reproduccions fons 4.040,67€ 

Venda de llibres  

Activitats  
Total 4.040,67 € 
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8.3. Infraestructura 
 

 
Superfície per espais Arxiu Històric  m² 
Recepció – informació 19,80 

Vestíbul/Sala d’Exposicions 96,36 

Zona Arqueològica 65,40 

Dipòsits  903,20 

Despatxos 238,50 

Sales de Consulta 254,39 

Sala d’Actes 68,22 

Sales nobles (Dalmases, Massana i Pompeiana) 143,81 

Taller de restauració 132,45 

Laboratori  68,57 

Magatzems 46,60 

Lavabos 43,96 

Altres espais (escales, replans, distribuïdors, etc) 775,75 
Total 3.277,01 

 

9. RESUM DEL FONS 

9.1. Volum documental 
 

Fons Documentals 3174 m 

Fons Medievals i Moderns 1816 m 

Fons Gràfics 1321 m 

Fons Orals 37 m 

Fons Hemerogràfics 2.893 m 

Fons Bibliogràfics 1.979,60 m 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Superfície total            m² 

Superfície  Arxiu Històric 2.857,01 

Superfície  Dipòsit Zona Franca 420,00 

Total 3.277,01 
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